
Přijímací zkoušky 2021 

Informace pro žáky a jejich rodiče

20. ledna 2021
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PŘIHLAŠOVÁNÍ UCHAZEČŮ
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Podání přihlášky

• termín: 1. března 2021

• Rodič sám doručí přihlášku na SŠ (doporučeně poštou nebo 
osobně) – nezajišťuje ZŠ!!!

• Uchazeč uvede na obou přihláškách školy v tomtéž pořadí.

• Každý uchazeč může konat v 1. kole JPZ 2krát.

• Pozvánku ke konání jednotné přijímací zkoušky zašle ředitel 
školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této 
zkoušky.

• GT pošle pozvánku mailem, prosíme o uvedení mailové adresy 
na přihlášku.
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Přihlášku si stáhnete zde.

Pro studium na GT není třeba
potvrzení od lékaře.

Obory vzdělání jsou:
Gymnázium (čtyřleté): 79-41-K/41
Gymnázium (osmileté): 79-41-K/81

Prosíme rodiče, aby uvedli svůj kontaktní mail.
Pozvánku k PZ budeme posílat mailem.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss


Cvičné přijímací zkoušky
• Letos nebudeme organizovat.

• Využijte ukázky testových úloh a testových zadání na 
https://prijimacky.cermat.cz/.
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https://prijimacky.cermat.cz/


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
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Přijímací zkoušky na Gymnázium Teplice

Zahrnují 2 testy, využijeme testy, které připravuje 

• Test z matematiky

• Test z českého jazyka
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Matematika a její aplikace

• 50 bodů

• 70 minut

• povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka

• uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi

• otevřené úlohy bez nabídky odpovědi

• široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení
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Český jazyk a literatura

• 50 bodů

• 60 minut

• povolené pomůcky: propisovací tužka

• uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi

• otevřené úlohy bez nabídky odpovědi
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Organizace PZ

• každý uchazeč může konat PZ ve dvou termínech

• započítává se pouze lepší výsledek z každého testu

• není možné přihlížet k horšímu výsledku
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Místo konání PZ

• v 1. termínu zkoušek na škole uvedené v 1. pořadí,

• ve 2. termínu zkoušek na škole uvedené v 2. pořadí.

„Podá-li uchazeč přihlášku do oboru vzdělání, ve kterém se jednotná přijímací 
zkouška nekoná, bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou 
termínech, a to na škole, ve které se jednotná přijímací zkouška v rámci 
přijímacího řízení koná (tj. uchazeč koná zkoušku dvakrát na stejné škole).“

• Výsledky obdrží všechny školy, na které uchazeč podá přihlášku (i ty, 
kde JPZ nekoná).
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Problematika uchazečů se speciálními 
vzdělávacími potřebami

• Uchazeč musí doporučení pro uzpůsobení podmínek dodat 
spolu s přihláškou do 1. března.

• K oběma přihláškám přikládá uchazeč totožné doporučení. 

• Poradny - mají povinnost respektovat pokyn MŠMT pro 
zajištění podmínek konání PZ, na doporučení bude uvedena 
kategorie a časové navýšení.
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Problematika uchazečů se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

•možné úpravy podmínek pro konání PZ:
• navýšení časového limitu - lze navýšit o 25, 50, 75 nebo 

100 % (závisí na kategorii a stupni podpůrného opatření)
• navýšení je vždy shodné pro test z Čj i M, u testu z M se 

časový limit zaokrouhluje na nejbližší vyšší číslo dělitelné 5
• kompenzační pomůcky
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Výsledky PZ

• Ředitelům SŠ budou zpřístupněny 28. dubna 2021.

• Následně do dvou pracovních dnů zveřejní ředitelé škol na 
základě dosažených výsledků pořadí uchazečů (tj. 30. dubna).

• zveřejnění výsledků na webu a na vývěsce školy

• pouze v případě nepřijetí doporučený dopis

• Sledujte webové stránky SŠ, nevolejte prosím do škol!

• Děláme, co můžeme. 
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Zápisový lístek
• Rodiče obdrží na ZŠ od výchovného poradce.

• Prosíme neztratit, je to důležitý dokument.

• Odevzdáte pouze na SŠ, na kterou vaše dítě skutečně nastoupí.

• „Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl 
vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského 
zákona).“

• Odevzdáte až poté, co bude váš syn/dcera přijat (tj. květen 2021).

• Odevzdáte do 10 dnů od chvíle, kdy ředitel dané SŠ zveřejnil 
výsledky.

• Pozor – v případě odvolání jsou jisté odlišnosti (zpětvzetí lístku 
atd.).
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Oba podpisy (žák i rodič)!!!



Volba SŠ

• jeden z prvních zásadních okamžiků dítěte

•nabídka je široká

•prostudujte si webové stránky škol (hlavní zdroj 
prezentace školy)
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Kritéria pro přijetí na GT – viz web školy

V roce 2021 jen na základě výsledků z přijímacích 
zkoušek.

Celkový počet bodů je tedy součtem bodů za 
přijímací testy. 

Na základě tohoto celkového součtu se vytvoří 
pořadí uchazečů.
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Přijímání žáků 2021

V roce 2021 to je nejvýše 150 žáků do 
kvint (1. ročníku) a 30 žáků do primy.

www.gymtce.cz

Mgr. Marcela Řeháková
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http://www.gymtce.cz/

